
Inzien medische gegevens door uw huisarts 
 

Toestemming 
Het is voor uw huisarts mogelijk om een beperkt deel van uw medische gegevens in het LUMC te bekijken via 
een elektronisch uitwisselingssysteem. Uw medische gegevens zijn persoonlijk.  
Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen bekijken met uw toestemming. U bepaalt zelf of u hiervoor 
toestemming geeft. 

 

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens inzien? 
Nee. Wanneer u toestemming geeft aan uw huisarts, dan kan alleen uw huisarts deze informatie bekijken. De 
huisarts kan in het LUMC-systeem alleen uw medische gegevens inzien die in het LUMC zijn verzameld.  
 
Hoe geef ik toestemming om mijn medische gegevens te delen? 
U kunt aan uw huisarts doorgeven of u toestemming geeft.  
Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Heeft u een kind van 
12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd sámen met het kind toestemming geven. Heeft u een kind 
van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven. 

 

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef? 
Geeft u geen toestemming? Dan mag uw huisarts deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties. 

 
Kan ik mijn toestemming weer intrekken? 
U kunt uw toestemming altijd intrekken via uw huisarts. 

 

Welke gegevens deelt het LUMC met uw huisarts? 
Uw medisch dossier bij het LUMC bevat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. De volgende 
gegevens zijn beschikbaar voor uw huisarts: 

• Laboratoriumuitslagen 

• Metingen 

• Medicatie 
Naast de data uit het LUMC kan de huisarts ook gegevens inzien die u als patiënt invoert in de Bonstat-website 
of in de Box-app. Deze applicaties zijn beschikbaar voor een klein deel van de LUMC-patiënten.  
 
Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld? 
Uw LUMC-gegevens staan in de beveiligde omgeving van het LUMC. Uw huisarts krijgt door middel van een 
beveiligd portaal de mogelijkheid om deze gegevens in te zien.  

 
Waarom houden zorgverleners uw medische gegevens bij?  
Wanneer u een zorgverlener bezoekt, dan houdt deze een medisch dossier over u bij. In het dossier staat 
bijvoorbeeld informatie over uw klachten en hoe deze worden behandeld. Met de juiste medische informatie 
kan een zorgverlener u snel en veilig de juiste zorg geven. 
 
Voor meer informatie over het delen van medische gegevens, kijk op www.lumc.nl/medische-gegevens-delen 
 

http://www.lumc.nl/medische-gegevens-delen

